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MOSCHINO Gold Fresh

Parfumov sú tisíce, no len
niekoľko z nich možno
označiť za skutočné ikony.
Coco Mademoiselle od
CHANEL patrí
medzi ne a túto jar prišla
jej nová verzia Intense,
ktorú skomponoval
Oliver Polge, syn tvorcu
pôvodného parfumu.
Vo vôni stále dominuje
maskulínne pačuli,
ktorému parfumér pridal
„jemnú hĺbku“ a ubral
svieže citrusové tóny.
O to viac však vynikajú
zmyselné akordy tonky
a zvodnej vanilky, ktorá
dodáva vôni hrejivosť.

Minéral 89 od VICHY je prvý
denný booster, ktorý zlepšuje zdravie
pleti a zanecháva ju každý deň krajšou.
Zloženie kombinujúce všetku silu
vysoko koncentrovanej mineralizujúcej
termálnej vody Vichy s kyselinou hya
lurónovou prírodného pôvodu pre
posilnenie funkcie kožnej bariéry. Kvapka
za kvapkou a deň čo deň, každodenná
dávka sily pre podporu zdravia pleti.

Objavte sebavedomú a pozitívnu ružovú! Gélový polomatný rúž
od MARY KAY dodáva dlhotrvajúcu farbu s príjemne
matným vzhľadom. Odtieň Powerful Pink vám vyčarí neodolateľný
úsmev svojou krásnou farbou a pozitívnym odkazom. Z predaja
rúžu prispieva Mary Kay na charitatívne aktivity Slovenska.
Čistý, jednoduchý a organický. Ľahký, vysoko koncentrovaný
multifunkčný skrášľujúci olej na tvár, krk a dekolt Beauty
Oil od RMS Beauty obsahuje tie najkvalitnejšie
exotické oleje ako buriti a tamanu a vzácne bylinné výťažky
so silným antioxidačným účinkom.

REVLON Ultra

HD Matte Lipcolor teraz
spája zamatovo matné
kovové tóny s ľahkou
textúrou a hydratačným
pocitom na perách.
Jedinečná textúra sa
výborne vrství a na
rozdiel od iných matných
rúžov, ktoré vytvárajú
efekt suchých (často
až popraskaných)
pier, zloženie tohto
rúžu vytvára matný
efekt s pocitom
úžasnej hydratácie.

Miluje vzrušenie, ktoré sa jej zmocní, keď
sa rozhoduje na základe chvíľkového
vrtochu. Dokonale chápe, čo znamená „Aj
dievčatá sa chcú pobaviť“ a stopercentne
sa s tým stotožňuje. L’Eau Rosée, nová vôňa
od MIU MIU, sa opiera o motív
konvalinky a púčikov čiernych ríbezlí,
ktoré pevne obopínajú rafinované tóny
pižma. Výsledkom je zapuzdrená sviežosť.

Couture je treťou prekvapivou
edíciou v dizajne čistiaceho
prípravku. Hravé a ironické
tóny žltej mandarínky striedajú
hruškovo-rebarborovú ľadovú
drť, doplnenú šťavnatou chuťou
bielej broskyne. Kvetinový
šepot odhaľuje atraktívnu
vôňu jazmínu, zlatá orchidea
zvýrazňuje žiarivú ženskosť vône.

ORIFLAME prináša novú

toaletnú vodu Lucia Bright Aura, ktorá
vás oblečie do nádherných kvetinových
aróm. Inšpiráciou pri jej tvorbe sa stala
nezábudka, pôvabná kvetinka rastúca na
kopcoch a brehoch švédskych riek. Jej vôňa
nádherne vyjadruje pôvabnú ženskú silu a
energiu. Viac nájdete na www.oriflame.sk, kde
si môžete vyhľadať aj svoju Oriflame poradkyňu.

Nový skrášľovač pleti BB Stick Perfect Touch-Up
SPF 10 od COLLISTAR umožní
rýchlo zamaskovať vyrážky, tmavé kruhy
a nejednotné miesta pleti, ale možno ho
aplikovať aj ako make-up. BB tyčinka prináša
hladký, rovnomerný a jednotný efekt.
Obohacuje ju kyselina hyalurónová a komplex
Multi-Perfection System pre hydratáciu
pleti, zjednotenie a skrášlenie tónu.
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